Regulamin korzystania z Bazy Firm w serwisie www.stare-babice.pl prowadzonego przez Gminę Stare Babice
§1.
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Bazy Firm na stronie www.stare-babice.pl
(zwanego dalej Bazą Firm) prowadzonego przez Gminę Stare Babice (zwaną dalej Administratorem).
Użytkowanie serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją poniższego Regulaminu.
2. Baza Firm skierowana jest do firm i instytucji działających na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, zwanych dalej Użytkownikami, służy do darmowej promocji firm oraz instytucji i znajduje
się pod adresem http://stare-babice.pl/pl/business-cooperation/map2.
3. Dodawanie ogłoszeń i wpisów w bazie firm na stronie www.stare-babice.pl jest jednoznaczne
z akceptacją poniższego regulaminu.
4. Korzystanie z Bazy Firm na stronie www.stare-babice.pl jest całkowicie bezpłatne.
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania polskiego prawa i w kwestiach nieregulowanych
regulaminem ma zastosowanie prawo polskie.
7. Baza Firm na stronie www.stare-babice.pl jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno reklamowym. Zadaniem Bazy Firm jest dostarczanie informacji, umożliwianie kontaktów,
prezentowanie ofert oraz zamieszczanie treści o charakterze reklamowym.
8. Nie wolno w serwisie www.stare-babice.pl zamieszczać: materiałów pornograficznych, materiałów
łamiących prawo autorskie, materiałów propagujących faszyzm lub/i nazizm, materiałów
propagujących przemoc i nienawiść, materiałów propagujących zażywanie narkotyków, materiałów
obrażających symbole religijne/państwowe, plików zainfekowanych wirusami, materiałów, które
wykorzystuje się do prowadzenia politycznej, religijnej lub rasistowskiej propagandy.
9. Za nielegalne uważane jest, zamieszczanie w serwisie www.stare-babice.pl linków do witryn
internetowych powszechnie zabronionych przez polskie prawo, do witryn internetowych, które są
potencjalnie niebezpieczne i/lub mogą zawierać wirusy.
10. Nie wolno w żaden sposób wykorzystywać, kopiować i rozpowszechniać danych o użytkownikach.
§ 2.
Zasady zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń w Bazie Firm na stronie www.stare-babice.pl
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany,
a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem
erotycznym.
Zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub
usługi przez jednego Użytkownika.
Zabrania się zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy www stron komercyjnych, reklamowanie
usług świadczonych przez usługodawców spoza Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ogłoszenia
takie będą usuwane lub dezaktywowane.
Administrator zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii lub
dezaktywacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
W wypadku stwierdzenia niezgodności tytułu lub treści ogłoszenia z postanowieniami niniejszego
regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia/dezaktywacji takiego ogłoszenia.
Użytkownik zamieszczający ogłoszenie odpowiada za treść jego i przedmiot/usługę, której to
ogłoszenie tyczy. Zabrania się umieszczania ogłoszeń/usług, co do których nie ma się praw.
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Administrator ma prawo usunąć lub zablokować ogłoszenie, jeżeli uzna, że łamie ono regulamin lub
może być oszustwem. Użytkownik nie może dochodzić swoich praw, jeżeli administrator
wykasuje/zablokuje ogłoszenie i podporządkowuje się niniejszemu regulaminowi.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników
w swoich ofertach zleconych do publikacji w Bazie Firm, w szczególności chodzi o ceny, informacje
o produktach/usługach itp.
Administrator może odmówić publikacji wpisu, jeżeli stwierdzi niezgodność wpisu/ogłoszenia
z tematyką Bazy Firm, ogłoszenie jest sprzeczne z polskim prawem, dobrymi obyczajami, zasadami
współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich, reklamują konkurencyjne strony lub
w innym podobnym przypadku.
Serwis służy jedynie celom informacyjnych, nie służy celom zarobkowym.
Użytkownik zobowiązuje się do naprawy ewentualnych szkód i roszczeń wynikających z treści
zamieszczonego wpisu/ogłoszenia, jeżeli narusza ono prawa osób/firm trzecich, o których nie wie
Administrator.
Wpis w katalogu może być edytowany lub usuwany wyłącznie przez Administratora lub
zarejestrowanego Użytkownika danego wpisu. Użytkownik może przekazać chęć usunięcia lub edycji
danego ogłoszenia kontaktując się z Administratorem.
Wpis do katalogu umieszczany jest bezpłatnie na nieokreślony okres.
Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o zmianach dotyczących wyświetlania wpisu
w Serwisie, jeżeli takowe wystąpią.
Użytkownik zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych w formularzu znajdującym się na
podstronie http://stare-babice.pl/business-cooperation/add w celu dodania wpisu. Nieprawidłowe
dane lub naruszające niniejszy regulamin wstrzymają publikację wpisu do momentu, w którym
Użytkownik poprawi dane.
Administrator ma 14 dni roboczych na dodanie wpisu do katalogu o ile otrzyma od Użytkownika
prawidłowe dane wysłane przez formularz.
Użytkownik zobowiązuje się do odstąpienia od żądania odszkodowania od Administratora, jeżeli
stwierdzi uchybienia w działaniu wpisu lub serwisu, lub jakichkolwiek innych efektów publikacji
ogłoszenia w Bazie Firm. Pełna odpowiedzialność za efekty dodania wpisu spoczywa na Użytkowniku.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie
z warunkami określonymi w polityce prywatności i bezpieczeństwa i zgodnie z Ustawą o "Ochronie
Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia
18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
§ 3.
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące
w momencie ich opublikowania na tej stronie.
Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkowników oraz jego danych. Warunkiem
działania Cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

